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“EU moet het vertrouwen van de burgers
terugwinnen”, aldus de EU-controleurs
Klaus-Heiner Lehne, de nieuwe president van de Europese Rekenkamer, heeft gewaarschuwd
dat de Europese instellingen tot op zekere hoogte het vertrouwen van de burgers hebben
verloren. Bij de presentatie van het jaarverslag 2015 van de EU-controleurs aan de Commissie
begrotingscontrole van het Europees Parlement stelde hij dat het de komende maanden en
jaren een grote uitdaging zal worden voor de EU om dat vertrouwen terug te winnen. De heer
Lehne zei tegen de leden van het Europees Parlement dat het duidelijk was dat er
hervormingen nodig waren, maar dat welke vorm deze ook zouden krijgen, ze een solide basis
moesten hebben. Volgens hem betekende dit dat de EU haar boekhouding op orde moest
hebben, ervoor moest zorgen dat haar financiële regels correct werden toegepast en
transparantie en zekerheid moest bieden.
“De bevolking zal de EU-instellingen geen enkel vertrouwen kunnen schenken als zij niet gelooft
dat wij het geld op de juiste wijze beheren en goed bijhouden hoe wij dat doen”, aldus de heer
Lehne.
Dit jaar blijkt uit het jaarverslag van de EU-controleurs dat subsidieregelingen die op vergoeding
van de kosten van begunstigden zijn gebaseerd doorgaans hogere foutenniveaus vertonen dan
rechtenregelingen. Ook wordt erin gewezen op de risico’s voor het financieel beheer in verband
met rechtstreeks of niet-rechtstreeks uit de EU-begroting verleende financiële steun door middel
van leningen, garanties en eigenvermogensinvesteringen.
De controleurs hebben de rekeningen van de Europese Unie over 2015 goedgekeurd, zoals zij
sinds 2007 elk jaar hebben gedaan. Zij concluderen ook dat er geen fouten zijn gemaakt bij de
inning van EU-ontvangsten. Zij schatten echter dat het foutenpercentage voor de uitgaven 3,8 %
bedroeg (tegenover 4,4 % in 2014). Dit is geen graadmeter voor fraude, ondoelmatigheid of
verspilling; het betreft een schatting van het geld dat niet had moeten worden uitbetaald, omdat
het niet volledig in overeenstemming met de EU-regels werd gebruikt.
De controleurs constateren nog steeds dat het geschatte foutenpercentage voor gebieden onder
gedeeld beheer met de lidstaten (4,0 %) nagenoeg gelijk is aan dat voor uitgaven die rechtstreeks
door de Commissie worden beheerd (3,9 %).
In het verslag wordt benadrukt dat een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het
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foutenpercentage bij uitgaven het verschil is tussen vergoedingsregelingen, waarbij de EU
subsidiabele kosten vergoedt op basis van declaraties van de begunstigden, en
rechtenregelingen, waarbij betalingen worden gedaan als aan de voorwaarden is voldaan.
Kostenvergoedingen gaan met een veel hoger foutenpercentage (5,2 %) gepaard dan uitgaven op
basis van rechten (1,9 %).
Volgens de controleurs hadden corrigerende maatregelen door de autoriteiten in de lidstaten en
de Commissie een positieve invloed op het geschatte foutenpercentage. Maar hoewel de
Commissie maatregelen heeft getroffen om haar beoordeling van risico’s en van de impact van
corrigerende maatregelen te verbeteren, is er nog ruimte voor verbetering. Een aanzienlijk aantal
fouten had voorkomen kunnen worden, of opgespoord en gecorrigeerd voordat de
desbetreffende betalingen werden gedaan.
Daarnaast varieert het niveau van de formele follow-up enorm, ondanks het feit dat men in het
algemeen redelijk op de hoogte is van de aanbevelingen van de controleurs aan de lidstaten. Als
gevolg daarvan zien de controleurs op nationaal niveau slechts bescheiden tekenen van
veranderingen in beleid en in de praktijk.
Noot voor de redactie:
De Europese Rekenkamer is de onafhankelijke controle-instelling van de Europese Unie. Haar
controleverslagen en -adviezen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen
van de EU. Haar output wordt gebruikt om – met name in het kader van de jaarlijkse
kwijtingsprocedure – degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU-begroting ter
verantwoording te roepen. Deze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de Europese
Commissie en bij de andere EU-instellingen en -organen. Voor ongeveer 80 % van de uitgaven –
hoofdzakelijk landbouw en cohesie – wordt deze verantwoordelijkheid echter gedeeld met de
lidstaten. De controleurs toetsen steekproeven van verrichtingen teneinde statistisch
gefundeerde schattingen te geven van de mate waarin de ontvangsten en de verschillende
uitgaventerreinen (groepen van beleidsterreinen) fouten vertonen.
In 2015 bedroegen de begrotingsuitgaven van de EU in totaal 145,2 miljard euro, ofwel ongeveer
285 euro per burger. Dit is circa 1 % van het bruto nationaal inkomen van de EU en komt overeen
met ongeveer 2 % van de totale overheidsuitgaven in de EU-lidstaten.
Het volledige Jaarverslag 2015 van de Europese Rekenkamer is te vinden op
www.eca.europa.eu/nl/Pages/AR2015.aspx.
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